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 غليطة أْو الؽِح واجلٍةغح
 

كةل اإلٌةم ؿيش اإلؼالم كعت ادلغٔة واإلرؿةد احلجيت غجطاهلل ثَ غئي احلطاد 
  /رمحّ اهلل -احلرضيم الـةفيع 

ً  ْظه غليطة ودزية دةٌػح ُةفػح إن ؿةء اهلل تػةىل ىلع ؼبيو اىفعكح انلةديح ْو
ٔاد األغظً ٌَ املؽيٍني .اجلٍةغح وأْو الؽِح و  الؽ

 ً.ؼيَ صسجّ وآهل و اهلل ىلع ؼيطُة محٍط وه ، و صَّل احلٍط هلل وزط
ال اهلل وزطه ال / أن ال هلإ إ(1)وُػتلط، وُؤٌَ ؤُكَ ونـٓط وبػط / فإُة ُػيً وُلع  

ٔاه ، و ال رَب  رشيم هل . هلإ غظيً ، ميم نجري ، ال ٔد إال ؼ  إيةه . ٌػج

، لً  صٍطٌ   تّ . أزطٌ تّ ، وال اُتٓةء آلصعيَ لَ اثتطاء ألوَ  ، ال (3)، دااً أثطيي (2)كطيً أزلي  
ٔاً  ٔ ءؿبيّ هل وال ُظري وىيػ نٍحيّ يش أزط . ال يرل ولً ئدل ، ولً يكَ هل نف  ْو

 الؽٍيع ابلصري.
ٔان ، وال (4)س غَ الغٌةن واملاكنوأُّ تػةىل ٌلطَ  حتيط ثّ  ، وغَ مـةثٓح األك

 تػرتيّ احلةدجةت . اجلٓةت، وال

                                 

  . عؾم هبذه العؼائد أتقة جيب أن يؽون يؼقـًا جازمًا ٓ تشوبه صائبة من اجلفل أو السددبّّي هبذه ادتعاضػات أن ال )1(

  . قديم " ٓ ابتداء لوجوده . " أزيل " بػتح الزاي : كسبة إىل إزل وهو الِؼَدم  " )2 (

ء لوجوده . " أبدي " كسبة إىل إبد . قال تعاىل ) هو إول وأخر ( أي إول قبل كل يشء بال دائم " باق ٓ اكتفا  " )3 (

  . بداية ، وأخر بعد كل يشء بال هناية

س " : مـزه ظن مجقع الـؼائص وصػات احلدوث ، ومـفا الزمان وادؽان ، فال يؼاركه زمان وٓ حيويه مؽان . مؼد    " )4 (

 ! ام ، فؽقف حيتاج إلقفام ؟إذ هو اخلالق هل
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ٔاًء يييق ثػغ    ٔدّ اذلي كةهل ، وبةملػىن اذلي أراده ، إؼت دالهل  مؽتٔ ىلع غعؿّ ىلع ال
  ٔ  .(1)دلطه وكربيةاّ ، وغي

ٔدٔ ٔ أكعب لإلنؽةن ٌَ زجو الٔريط  ، (2)دوأُّ تػةىل كعيت ٌَ لك م وىلع  ،  (3)ْو
ٔم ، ال  . (4)ركيت وؿٓيط ءيش ٔم  تأصظه ؼِح وال يح كي ةوَاِت  ثَِطيعُ  ▬  ،ُ ٍَ الَؽ

رأِض 
َ َأ َفَيُهٔنُ  وَاألأ ة َيُلُٔل هَلُ ُك ٍَ ًعا فَإَِن مأ

َ
َٔ  اَّلَلُ َصةىُِق  ▬ ، ♂ َوإَِذا كَََض أ ُْ ٍء َو لُك  يَشأ

ٍء َوكِيٌو   . ♂ىلَعَ لُك  يَشأ
، يٍةً غِ  ءيش ةط ثكو  ، وكط أز (6)، وبكو ؿئ غييً (5)وأُّ تػةىل ىلع لك ؿئ كطيع

رأِض َواَل ِِف ▬ ، اً دَ طَ غَ  ءأزىص لك يشو
َ ٌِحأَلةِل َذَرٍة ِِف األأ َأ  ٌِ َأ َرب َم  ُغُب َع ة َيػأ ٌَ َو

ةءِ  ٍَ ُعُج ▬  ، ♂الَؽ ة َيػأ ٌَ ةءِ َو ٍَ ََ الَؽ ٌِ ُِل 
ة َيْنأ ٌَ ة َو َٓ ِأ ٌِ ة ََيأُعُج  ٌَ رأِض َو

َ ة يَيُِخ ِِف األأ ٌَ  ًُ يَ َيػأ
ػَ  ٌَ  َٔ ُْ ة َو َٓ ئَُن ثَِصريٌ فِي ٍَ ة َتػأ ٍَ ِ ًأ وَاَّلَلُ ث ُت ِأ ة ُن ٌَ  ََ يأ

َ
ًأ أ َف ▬  ، ♂ُك صأ

َ
َ وَأ ًُ الِّس  يَ  ،  ♂َيػأ

ةِت ▬ ٍَ ة َواَل َزَجٍح ِِف ُظيُ َٓ ٍُ يَ َأ َوَركٍَح إاَِل َيػأ ٌِ ُلُط  ة تَؽأ ٌَ ِع َو َسأ ة ِِف اىأرَب  وَابلأ ٌَ  ًُ يَ َويَػأ
ٍت َواَل يَةبٍِػ إاَِل  رأِض َواَل َرظأ

َ جنٍِي  األأ ٌُ  . ♂ِِف نَِتةٍب 

                                 

ْْحَُن َظَذ اْلَعْرِش اْشَتَوى: )قال تعاىل )1 ( ( واإليامن باإلشتوء واجب ، وملا قام الزهان ظذ تـزهه تعاىل ظن احلقز الر 

وادؽان واجلفة ، كسائر لوازم احلدوث ، وجب أن يؽون اشتواؤه ظذ ظرصه ٓ بؿعـى آشتؼرار والتؿؽن ، بل 

  . له تعاىلبادعـى الالئق بجال

م ( أي ؽُ عَ مَ  وَ ) وهُ  :قريب " أي بعؾؿه فال يبعد ظـه يشء ، ٓ قرَب مؽاٍن ٓشتحالته ظؾقه تعاىل ، كام يف قوله تعاىل " )2 (

  . بعؾؿه

ء البدن ، واحلبل الِعرق " )3 (   . الوريد " ِظرق يف باضن العـق جيري فقه الدم ويصل إىل مجقع أجزا

  . " صفقد " ظؾقم بام طفر وما بطن رققب " حػقظ ٓ يغػل . " )4 (

ها وظدمفا إٓ وهو يف قبضة قدير " متصف بالؼدرة إزلقة التامة فال يشء من ادؿؽـات وهي التي جيوز وجود " )5 (

  . ، وحتت قفره وشؾطاكهقدرته

 . أي أحاط ظؾؿه بؽل يشء ، فال ختػى ظؾقه خافقة )6 (
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يكٔن اكاَ ٌَ صري أو  وأُّ ال ، (2) ع ليسةدجةت، ٌطث   (1)وأُّ تػةىل معيط لياكاِةت
يـأ لً يكَ . ولٔ  ، إال ثلضةاّ ومـيبتّ ، فٍة ؿةء اكن ، وٌة لً  ضر  ، أو ُفع أو رشر 

ٔدٔد ذرة ، أو يؽه  ادتٍع اخليق لكًٓ ىلع أن حيع   ٔا ِف ال ة دون إرادتّن ىػذغوا  ِْٔ
 غِّ.

 . (4)يـجّ الكم اخليق أزل ، ال  ، ٌتلكً ثكالم كطيً (3)وأُّ تػةىل ؼٍيع ثصري
 اهلل رؼٔهل محٍط صَّل ل ىلع ُبيّ ولطيً ، وكتةثّ املْنَ وأن اىلعآن اىػظيً الكٌّ اى

 .ًؼيَ و غييّ
ف فيّ نيف يـةء ، ع واملتص  ، والعازق هل واملطث   (5)ءوأُّ ؼجسةُّ اخلةىق للك يش

ويٍِع ٌَ يـةء ، ويغفع ملَ   ِف ميهّ ٌِةز  وال ٌطافع ، يػع  ٌَ يـةء ،ىيػ هل
ُل ▬ ، ب ٌَ يـةء، ويػظ  يـةء

َ
أ لُٔنَ  اَل يُؽأ

َ
أ ًأ يُؽأ ُْ َػُو َو ة َيفأ ٍَ  .♂َع

                                 
هلا ، ظذ وفق ما شبق به   ، وهي تتعؾق بنجياد إصقاء ادؿؽـة يف أوقاهتا ادحددةمريد " متصف باإلرادة إزلقة  " )1 (

  . إٓ وهو مستـٌد إىل مشقئته ، ففو تعاىل فعال ملا يريد العؾم إزيل ، فال موجود مـفا 

اهلل إزيل والتدبر هو التؼدير وهو جعل إصقاء ظذ وجه مطابق لعؾم مدبر" متصف بالتدبر واإلحؽام .  " )2 (

   . [ومشقئته إزلقة

شؿقع بصر " متصف أزًٓ بالسؿع والبرص جلؿقع ادوجودات بدون حاشة وآلة ، لتـزهه تعاىل ظن مشاهبة  " )3 (

احلوادث ، فال يعزب ظن رؤيته هواجس الضؿر ، وخػايا الوهم والتػدير ، وٓ يشذ ظن شؿعه دبقب الـؿؾة 

ِؿقُع اْلبَ  الصخرة الصامء )السوداء يف الؾقؾة الظؾامء ظذ ٌء َوُهَو الس     . (ِصرُ َلقَْس َكِؿْثؾِِه يَشْ

متؽؾم " متصف بؽالم أزيل قديم ، لقس بصوت وٓ حرف ، فال يشبه كالُمه كالَم اخلؾق ، كام ٓ يشبه ذاُته الذوات  " )4 (

  . ، وٓ وجوُده وجوَد ادخؾوقات . فؾه تعاىل كالم هو صػة له أزلقة قائؿة بذاته تعاىل

اخلالق لؽل يشء " بؼدرته ، من ادواد والصور والؼوى واحلسقات وادعـويات ، وادعؾومات وغر ذلك . فؽل "  )5 (

ه ، وٓ حمِدَث له إٓ إياه   . حادث يف العامل ففو فعؾه وخؾؼه واخساظه تعاىل ، ٓ خالق له شوا
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ًٌ َٔ َص تَ يُ  ِف كضةاّ ، ال ػةىل زهيً ِف فػيّ ، اعدٌل توأُّ  ، وال  ٔرٌ دَ  وال  ر ٌِّ ظي
 . (1)ألزط زقي   جيت غييّ

لً يكَ ثظلم دةاعاً غييًٓ وال  غنٍي  ولٔ أُّ ؼجسةُّ أْيم مجيع صيلّ ِف ظعفح 
م م ثظاَل ه ، وهل أن يفػو ِف ميهّ ٌة يـةء وٌة رب  وغجيطُ  ُّ ظةملةً هلً ، فإًُٓ ميهُ 

 ليػجيط . 

           طالً ، ـٌةً، و يػةكجًٓ ىلع املػةيص زهًٍح وغعَ ـالً وكَ ـضةت فَ ـةده ىلع اىعةغـغج يُت ثِ يُ 
 ة والؽالم.ىلع غجةده ثإجيةثّ ىلع ألؽِح أُبيةاّ غييًٓ الصال وادجحٌ  ُّ ظةغتَ  وأنَ 

 
، (3)تػةىل، وبٍالاكح اهلل أرؼيّ اهلل رؼٔلٍ  ، وبكو  (2)أُغهل اهلل نتةٍب  وُؤٌَ ثكو  
 .(4)هه ورش  وبةىلطر صريِ 

 
محٍطاً غجط اهلل ورؼٔهل ، أرؼيّ إىل اجلَ واإلنػ ، واىػعب واىػذً ،  ونـٓط أنَ 

                                 

  .ُل باإلجياد واإلمداد والتدبر واإلرصادبل احلق واجب له ظذ كل أحد ، إذ هو شبحاكه الرب ادـعم ادتػض   )1 (

وكممن بؽل كتاب " أي بلن له تعاىل كتبًا أنزهلا ظذ رشؾه ، ظذ الوجه الذي يؾقق بجالله وكامله وحؽؿته وتدبره .  " )2 (

له ظذ رشؾه ، ولعدم لقاقته بشلن ف بليدي إحبار والرهبان ٓ يصح كسبته إلقه تعاىل ، لعدم إكزا ه العظقم ، فادحر 

  .وٓ اإليامن به وتصديؼه لعدم صحته وكوكه حديثًا مػسى

اًل ، وإمجآً فقام ورد جمَؿاًل من الؽتب والرشل وادالئؽة )3 (   . جيب اإليامن تػصقاًل فقام ورد مػص 

ً . وظؾَِم أنه وبالؼدر خره ورشه " : أي وكممن بلنه تعاىل قّدر يف إزل ما شقؼع من إصقاء ، خراً ك " )4 ( ان أو رشا

ره  شقؼع يف زمان ومؽان حددمها وظذ صػات خمصوصة أرادها ؛ ففو يؼع حتامً فقام ٓ يزال بؼدرته ظذ حسب ما قد 

وأراده شبحاكه أزًٓ وحسبام اقتضته حؽؿته . ففو واقع من اهلل تعاىل خؾؼًا وإجيادًا ، ومن العبد فعاًل واكتسابًا ، ولذا 

َر يثاب ظؾقه أو  يعاقب . ومن إدب يف غر مؼام التعؾقم والبقان أن ٓ يـسب الرش إلقه تعاىل وإن كان هو اخلالق ادؼد 

  - . فاففم -له 
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ىح ، وأدى ثةهلطى وديَ احلق لظٓعه ىلع ادليَ لكّ ولٔ نعه املرشكٔن . وأُّ ثيؼ العؼة
وأُّ صةدق  دٓةده ،  ، ودةْط ِف اهلل زَق  (1)األٌةُح ، وُصر األٌح ، وكـف اىغٍح

 .  (2)ط ثةىرباْني الصةدكح واملػذغات اخلةركحأٌني ، مؤيَ 

إن و غجطٍ  إيٍةنُ  ُو لجَ جةغّ، و أُّ ال يُ اتَ ظةغتّ وأن اهلل فعض ىلع اىػجةد تصطيلّ وو 
 ٌَ ََ  ََ آ ٍَ  ثّ ؼجسةُّ زىت يؤٌ أصرب ييّ وؼيً ، و جبٍيع ٌة دةء ثّ وط صّل اهلل غثٍس

 .(3)غِّ ٌَ أمٔر ادلُية واآلصعة واىربزخ

ٔزيط وادليَ و انلجٔة  .(4)وٌَ ذلم / أن يؤٌَ بؽؤال ٌِهع وُكري لئٍىت ، غَ اتل

 .  (5)وأن يؤٌَ ثِػيً اىلرب ألْو اىعةغح ، وبػظاثّ ألْو املػصيح 
ٔكٔف ثني   د و األرواح إىل اهلل،، وحبرش األدؽة(6)وأن يؤٌَ ثةبلػث ثػط املٔت  وبةل

ٌَ َؽ ، و أن اىػجةد يتفةوتٔن فيّ إىل مُ (7)بةحلؽةبو  يطي اهلل، ٌُ  ٍر ة ، وإىل ٌَ  ٍؾ ةكَ َِ و

                                 
ء السبقل " )1 (   . كشف الغؿة " أزال اجلفالة وما كان ظؾقه الـاس من الضاللة فاهتدوا إىل شوا

  . عِجُز جلؿقع البرش واجلنوأظظؿفا وأبؼاها وأْدَوُمفا الؼرءاُن العظقم اد )2 (

  . الززخ ما بّي ادوت ويوم البعث والـشور )3 (

ً ظام ُذكر ، بعد أن يعقد اهلل إلقه احلقاة بؼدر ما   (4) مـؽر وكؽر مها مؾؽان يدخالن الؼز فقسلٓن ادقت مممـًا كان أو كافرا

 وضة من رياض اجلـة أو حػرة من حػر الـاريػفم اخلطاب وجيقب ، وهي حقاة برزخقة خاصة وبعده يؽون الؼز ر

 . 

ٕهل ادعصقة " : هم الؽػار والػساق . وقد اشتعاذ الـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم من ظذاب الؼز ويف ذلك وردت   " )5 (

  .أحاديث كثرة

ن قبورهم بعد قؾت : البعث هو خروج ادوتى م]  .  ومن أنؽر ذلك كػر جلحوده قدرة ربه وتؽذيبه كالمه تعاىل )6 (

إظادة اجلسد الذي أكؾه الساب ، إن كان من إجساد التي يلكؾفا الساب وهي أجساد غر إنبقاء وصفداء ادعركة 

 وبعض إولقاء ، وورد يف حديث ضعقف أن ادمذن ادحتسب ٓ يلكل الساب جسده [.

ب " وادـاقشة : التحؼق )7 ( احلساب هو ظرض ]  .  ق والتدققق واإلشتؼصاءويف احلديث : " من كوقش احلساب ُظذ 
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 يطصو اجلِح ثغري زؽةب .
، وبةلصاط ؤْ دِّس  (1)والؽيبةت فيّ احلؽِةُت  ٔزنُ وأن يؤٌَ ثةملزيان اذلي تُ 

ٍَ  ، ممطود ىلع ٌنت دًِٓ ً اذلي يرشب ٌِّ ؼيَ  اهلل غييّ وط صَّل وحبٔض ُبيِة مح
 .(2)املؤٌِٔن كجو دصٔل اجلِح ، وٌةؤه ٌَ اجلِح

املؤٌِني . والـٓطاء ، واىػيٍةء والصةحلني ووأن يؤٌَ بـفةغح األُبيةء جً الصطيلني 
 ٍَ  .(3)ً اهلل غييّ وؼيَ ط صَّل وأن الـفةغح اىػظىم خمصٔصح ثٍس

ٔزيط زىت ال ة ٌَ ِف كيجّ َيرل فيٓ وأن يؤٌَ ثإصعاج ٌَ دصو انلةر ٌَ أْو اتل
  يٍةن . إٌحلةل ذرة ٌَ 

ف غًِٓ اىػظاب وال فَ َُي  اآلثطيَ ، ال ون ِف انلةر أثطَ وأن أْو اىكفع والرشك خمرَل 
  ِظعون .ًْ يُ 

اليٍؽًٓ فيٓة ُصت وٌة ًْ ٌِٓة  ، ون ِف اجلِح أثطاً مرٌطاً ني خمرَل وأن املؤٌِ 
 . (4)ثٍضعدني

                                                                                                           

ً بعد أخذهم كتبفم [.   أظامل العباد ظؾقفم وتوققػفم ظؾقفا خراً كاكت أو رشا

فاحلسـات يف كػة ادقزان يشبه مقزان الدكقا ، له ظؿود وقصبة وكػتان ، كبر اجِلرم ، توضع فقه أظامل العباد ،  ] )1 (

قئاته يف إحدى الؽػتّي إذ ٓ ثواب له يف أخرة . والذي يزن إظامَل جزيُل . والؽافر توضع شوالسقئات يف كػة

 [.ومقؽائقُل 

بان من اجلـة ، من رشب مـه مل يظؿل أبدًا ، ماؤه أصد بقاضًا من الؾبن وأحذ من   (2) يف صحقح مسؾم : " يشخب فقه مقزا

  . " العسل

من ادممـّي يشػع ، لؽن يف حآت خمصوصة. والشػاظة هي ضؾب قوله وادممـّي : ٓ حُيؿل ظذ أن كل واحد ]  )3 (

اخلر من الغر لؾغر ، وقد تؽون صػاظة لؾـجاة من العذاب ، وقد تؽون لرفع الدرجات ، وٓ ُيشػع يوم الؼقامة 

 لؽافر[.

ظدم فـائفام : الؽتاب والسـة دل  ظذ اخلؾود يف اجلـة والـار و  . رسمدًا " : دائامً . " الـَصب " : التعب واإلظقاء  )4(
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ً ىلع ٌة ييي  . (1)ق جبالهل وكطس نٍةهلوأن املؤٌِني يعون ربًٓ ِف اجلِح ثأثصةْر

 

وأًُٓ غطول  وأن يػتلط فضو أصسةب رؼٔل اهلل صّل اهلل غييّ وؼيً وتعتيجًٓ ، 
وأن اخلييفح احلق ثػط   .ِف أزط ًٌِٓ   ًٓ وال اىلطحُ أصيةر أٌِةء ، ال جئز ؼج  

رؼٔل اهلل صّل اهلل غييّ وؼيً / أثٔبكع الصطيق ، جً غٍع اىفةروق ، جً غحٍةن 
املعتَض ريض اهلل غًِٓ وغَ أصسةب رؼٔل اهلل صّل اهلل غييّ و  الـٓيط ، جً يلع

ٔم ادليَ ، وغَِ  ة ٌػًٓ ثعمحتم امهلل ية ؼيً أمجػني ، وغَ اتلةثػني هلً ثإزؽةن إىل ي
 أرزً العامحني ( .

 

                                                                                                           

  . واإلمجاع ، وٓ ظزة بؿن صّذ ظـه وضل  

ةٌ ) :قال تعاىل  (1) َا َكاطَِرةٌ  * ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َكاِِضَ ( فُرى شبحاكه ٓ يف مؽان وٓ جفة وٓ باتصال صعاع وٓ ثبوت إىَِل َرهب 

  . مسافة بّي الرائّي وبقـه تعاىل ، بل ظذ الوجه الذي يؾقق بؼدشقته وجالله شبحاكه


